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Bruksanvisning
Radio med Bluetooth
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Stereons funktioner

Stereons funktioner

Ström På/Av
Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på 
POWER (1).

Volymkontroll
För att höja volymen, tryck på Volume + (2a)
För att sänka volymen, tryck på Volume – (2b)

Mute
Tryck på Mute (17) för att ställa stereon i tyst läge. Tryck Mute igen för att återgå till den inställda 
volymen.

Mode
Tryck på Mode (4) för att välja mellan Radio, iPod, USB, AUX In och BT Audio.

Reset
Reset-knappen ska användas i följande situationer:
- När stereon installerats vid fabrik och all inkoppling är klar
- Om någon av stereons knappar ej fungerar som de ska.
- Felmeddelanden i displayen visas
Skulle stereon sluta fungera eller visa felkoder i displayen, gör enligt nedan:

RESET: Tryck in RESET (19) med en kulspetspenna eller liknande.
OBS! Alla förprogrammerade stationer kommer att försvinna vid en reset.
Efter denna reset, försäkra er om att stereons alla funktioner fungerar som de ska.
Fabriksinställningarna kan återställas genom att trycka på ENTER (18) medan RESET blinkar i 
displayen.
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Ljudmeny
Tryck på AUDIO (3) för att komma till audio menyn. Navigation genom audio menyns funktioner görs ge-
nom att trycka upprepade gånger på AUDIO knappen. När önskad meny visas i displayen, justera  genom 
att trycka på VOLUME +/- knapparna (2) inom 5 sekunder. 
Om ingen knapp trycks in inom 5 sekunder lämnar stereon automatiskt audio menyn. 
Följande funktioner kan justeras:

Bas
Använd VOL knapparna för att justera basen från ”-6” till ”+6”
Diskant
Använd VOL knapparna för att justera diskanten från ”-6” till ”+6”
Balans
Använd VOL knapparna för att justera balansen mellan vänster och höger högtalare från L12 (full vänster) 
till R12 (full höger)
Fader
Använd VOL knapparna för att justera ljudnivån mellan främre och bakre högtalarna från R12 (full bak) till 
F12 (full fram)
Volym
Använd VOL knapparna för att justera ljudnivån

Systemmeny
1. Tryck in och håll AUDIO (3) inne minst 3 sekunder för att komma in i systemmenyn.     
”MENU” kommer att visas i displayen, följt av den första funktionen ”CONTRAST”.
2. Tryck in någon av TUNE/TRK >>I eller I<< (14, 13) eller tryck på AUDIO/MENU knappen    
upprepade gånger för att navigera i menyn och välja önskad funktion.
3. Tryck in VOL +/- (2) för att välja inom funktionen.
4. Tryck in AS/PS (15) eller vänta i 5 sekunder för att återgå automatiskt.
 
 Följande funktioner finns:
 CONTRAST (0-10): Ställer in styrkan på LCD displayen
 LOW BATT (ON/OFF): Kontrollerar inkommande ström till stereon
 DISTANT/LOC: Denna funktion innebär att radion favoriserar lokala stationer vars signaler är   
starkare och förbättrar därmed radions mottagning.
  Distant ställer tillbaka radion till normalt mottagningsläge.
 AREA (USA/LATIN/EUROPE): Ställer in frekvensintervallet för respektive region.
 VOL PGM (0-46): Välj ljudvolymen när radion startas.
 BEEP TONE (ON/OFF): Sätter på och stänger av beep ljudet när en knapp trycks in.
 LCD BRIT (0-10): Justerar ljusstyrkan i displayen 
 BT ON/OFF: Välj Bluetooth på eller av.
 BT PAIR (ON/OFF): Välj ”YES” för att automatiskt para ihop enheter som tidigare varit
 ihopparade.
 BT DEVICE (Lock/Unlock, Disconnect/Connect, Delete):
 Visa, lås och ta bort från en lista av tidigare ihopparade enheter.
 RESET: Gå tillbaka till fabriksinställningarna. ”RESET” blinkar i displayen. Tryck ”ENTER” för   
att bekräfta.
 
 Notera: BT Pair och BT Device fungerar bara om Bluetooth är igång och stereon är i 
 BT Audio mode.
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Låg batterinivå
Om ”LOW BATT” är ställt i ”ON” kommer ett alarm att ljuda (8 pip var 30:e sek) när inkommande spänning 
går under 10.8 Volt.  En varning kommer även i displayen. 
OBS! Signalen hörs ej om volymen är ställd till 0 eller stereon är i ”MUTE” läge.

Equalizer
Tryck in EQ/LOUD (11) för att starta equalizern och välj mellan 5 förinställda program: 
USER > FLAT> POP > CLAS > ROCK.

Loudness
Tryck och håll inne EQ/LOUD (11) för att ställa loudness i ON/OFF

Aux – ingång
Gör följande för att koppla till extern ljudkälla:
1. Koppla in ljudkällan till AUX ingången på stereons baksida. OBS! Aux ingång finns inte 
 tillgänglig på stereons framsida utan måste hämtas på baksidan.
2. Tryck in MODE knappen (4) för att ställa in Aux In läge.
3. Tryck mode igen för att lämna Aux In och gå till nästa läge. 

LCD display
Inställd frekvens och övriga inställningar visas i LCD displayen (20).

Notera: 
LCD displayer kan ta längre tid att reagera när de varit utsatta för låga temperaturer under en längre tid. 
Även synligheten av siffror och bokstäver i displayen kan försämras något.
Dessa fenomen återgår till det normala när utomhustemperaturen går upp igen

”Quick Exit” knapp
Genom att trycka på AS/PS (15) lämnar man följande menyer direkt utan att behöva vänta på att tiden 
löper ut automatiskt.

•	 Systemmeny
•	 Sökläge
•	 Audio meny
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Radions funktioner

Välj ett band
Tryck på BAND/SEARCH (16) för att växla mellan 3 FM band och 2 AM band

Manuell stationssökning
Tryck på någon av knapparna TUNE/TRK >>I eller I<< (13, 14) för att söka efter stationer steg för steg.

Automatisk stationssökning 
Tryck och håll inne någon av knapparna TUNE/TRK >>I eller I<< (13, 14) för att söka efter nästa station 
med tillräckligt stark signal.

Manuell lagring av station
Ställ in rätt band och leta upp den radiostation som ska lagras. Välj önskad snabbminnesknapp (5-10) där 
stationen ska lagras och håll denna knapp inne i 2 sekunder eller mer. Stationen kommer nu att lagras i 
minnet på denna knapp. 6 stationer kan lagras på vart och ett av banden FM1, FM2, FM3, AM1 och AM2.
 

Automatisk minnesfunktion AS/PS
Tryck in och håll knappen AS/PS (15) inne i ungefär 3 sekunder för att starta automatisk sökning och lag-
ring av 6 starka stationer på valt band. 
Denna sökning kommer att skriva över eventuellt tidigare lagrade stationer på bandet.

OBS: I Autolagringsläget (AS) kommer radion först att scanna ”lokalt” och sedan en gång till i 
”distant” läge. 

Tryck kort in AS/PS knappen (15) för att lyssna på 10 sekunder av varje lagrad station. Tryck in knappen 
igen för att gå tillbaka.
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MP3/WMA spelarens funktioner

MP3 / WMA
Denna enhet kan spela upp MP3 (MPEG1, 2, 2.5 Audio layer 2/3) och WMA (version 7/8/9).

Installera en USB enhet
Anslut USB enheten till stereon. Stereon kommer automatiskt att söka efter MP3 och WMA filer och se-
dan påbörja uppspelning.
USB mode nås närsomhelst genom att trycka på ”MODE” (4).

Varning!
Tag ej ur USB enheten när ”USB PLAY” är igång. Tryck ”MODE” (4) till ett nytt läge innan frånkopp-
ling kan ske.

Uppspelning:
Pause/Play
Tryck på knappen 1>/II (5) för att avbryta uppspelning. Tryck på knappen igen för att återuppta 
uppspelningen.

Välja spår
Tryck på SEEK/TUNE/TRK >>I (14) eller I<< (13) för att gå vidare till nästa spår, eller tryck och håll inne 
knappen för att snabbspola framåt eller bakåt mellan filerna.

Repeat (RPT)
Tryck 2 RPT (6) för att återuppspela nuvarande spår. Tryck 2 RPT igen för att återuppspela alla spår i kata-
logen. Tryck 2 RPT en tredje gång för att återgå till normal uppspelning.

Intro Scan (INT)
Tryck 3 INT (7) för att spela upp de första 10 sekunderna av varje spår i katalogen. Tryck 3 INT igen för att 
spela upp de första 10 sekunderna av varje spår på enheten. När önskat spår spelas, truck 3 INT en tredje 
gång för att gå tillbaka till normal uppspelning av valt spår.

Random RDM (8)
Tryck 4 RDM för att slumpvist spela upp alla spår i vald katalog. Tryck 4 RDM igen för att slumpvis spela 
upp alla filer på enheten. Tryck 4 RDM en tredje gång för att återgå till normal uppspelning.
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Välja kataloger
Tryck på 5 (9) för att flytta till föregående katalog och börja uppspelning av det första spåret i 
katalogen. Tryck på 6(10) för att gå till nästa katalog och påbörja uppspelning av det första spåret i 
katalogen.

Alternativ Displayinformation
Tyck på DISP (12) för att byta informationen i displayen i följande ordning:
ALBUM > SONG TITLE > ARIST > FILE X el Y > ALBUM

MP3 / WMA sökning
1.   Tryck BAND/SEARCH (16) för att gå in i sökläge.
2.   Tryck ENTER (18) för at bekräfta sökläge. LCD:n visar nu listan av kataloger.
3.   Navigera i listan med VOL +/- (2)
4.   Tryck ENTER för at välja en katalog. LCD:n visar filerna i katalogen.
5.   Navigera mellan filerna med VOL +/-
6.   Tryck ENTER för att välja en fil.
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iPod styrfunktioner
Denna stereo är förberedd att styra en iPod från stereons kontrollknappar. 
Följande iPod modeller är kompatibla med denna stereo.

•	 iPod Nano 5G, iPod Nano 6G
•	 iPod 5G
•	 iPod Classic
•	 iPhone 4, iPhone 4S
•	 iPod Touch 3G iPod, Touch 4G

OBS!
Tidigare modeller fungerar eventuellt ej då de ej stöder USB control protocol. 
iPod modeller som ej stöds av denna stereo kan anslutas till stereon via någon av Aux ingångarna.

Ansluta iPod
Stereon går automatiskt in i iPod mode när en iPod kopplas in till stereon med en iPod kabel.
För att gå in i iPodmenyn från någon annan meny, tryck på ”MODE” knappen (4), tills ”USB” visas i 
menyn.

Slå av och på iPoden
Ipoden startar automatiskt när den ansluts till stereon med en 30-pin iPod kabel. För att stänga av iPo-
den, tag loss kabeln från stereon eller slå av tändningen. Slås tändningen av kommer iPoden att gå in i 
”sleep mode” efter 2 minuter. Så länge iPoden är ansluten till stereon med kabeln kan den inte stängas 
av.

Notera: Ipoden laddas automatiskt så länge den är ansluten till stereon och tändningen är på.
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Uppspelning

Välja spår
Under uppspelning, Tryck på SEEK/TUNE/TRK >>I (14) för att spela upp nästa spår.
Tryck SEEK/TUNE/TRK I<< (13) 2 gånger för att spela upp föregående spår.
Tryck och håll inne SEEK/TUNE/TRK I<< / >>I för att snabbspola pågående spår framåt / bakåt.

Pause / Play
Tryck på knappen 1>/II (5) för att avbryta uppspelning. ”PAUSE” visas i displayen. 
Tryck på knappen igen för att återuppta uppspelningen.

Repeat Play
Tryck 2 RPT (6) för att återuppspela nuvarande spår. ”REPEA” visas i displayen.
Tryck 2 RPT en igen för att återgå till normal uppspelning.

Random RDM (8)
Tryck 4 RDM för att slumpvist spela upp alla spår i katalogen. ”SHUFF” visas i displayen.
Tryck 4 RDM igen för att återgå till normal uppspelning.

Alternativ Displayinformation
Tyck på DISP (12) för att byta informationen i displayen i följande ordning:
ARTIST > TITLE > FOLDER > FILE NAME > ARTIST

Sökläge
Tryck BAND/SEARCH (16) för att gå in i iPod sökläge och välj mellan Playlist, Artist, Album, Song, 
Genre eller Composer.

När sökläget är valt, tryck på ENTER (18) för att bekräfta val. Använd VOL +/- knapparna (2) för att 
navigera genom olika listval. Tryck ENTER (18) för att bekräfta val.  



Bluetooth menyval
OBS! Vissa BT menyval är endast tillgängliga när enheten är i BT Audio mode.

Tryck och håll inne AUDIO/MENU (3) för att gå in i justeringsläget. Tryck AUDIO/MENU upprepade 
gånger för att få tillgång till följande menyval:

•	 BT ON/OFF: Tryck VOL +/- för att välja BT av eller på. Tryck ENTER (18) för att bekräfta val.
•	 BT PAIR: Tryck VOL +/- för att välja ”ON” eller ”OFF”. Bekräfta med ENTER.
•	 BT DEVICE: Tryck ENTER för att se en lista av tidigare ihopparade enheter. Tryck SEEK/TUNE/TRK 

(13, 14) för att visa enheter från listan. Det går inte att ta bort aktivt anslutna enheter. Tryck ENTER för 
att välja enhet. Tryck VOL +/- för att välja Lock / Unlock, koppla ifrån eller ta bort. 

1. LOCK/UNLOCK: Stereon kan lagra upp til 5 enheter för BT anslutning. Enheterna är lagrade i FIFO 
(Först in, först ut) ordning. För att förhindra att en enhet blir utslagen från listan när mer än 5 enheter 
används, måste den låsas. ”LOCK”. För att låsa eller låsa upp en enhet tryck ENTER för att ändra läge.

2. DISCONNECT: För att koppla ifrån en ansluten enhet, tryck ENTER för att tillfälligt ta bort BT länken. 
Länken kan återanslutas via telefonmenyn genom att välja MS2013BT.

3. DELETE: För att ta bort en enhet från listan, tryck ENTER.

Para ihop en Bluetooth enhet
Innan du börjar, läs manualen för den enhet som ska paras ihop med denna stereo.

1. Slå på enheten och se till att den är redo att ta emot en signal från MS2013BT. Med stereon i BT Au-
dio mode, välj BT PAIR från MS2013BT menyn och tryck VOL- för att välja ON. Enheten väntar på att 
ansluta till en mobiltelefon. Med BT funktionen på telefonen påslagen, sök efter en Bluetooth enhet.

2. När Bluetooth enheten har avslutat sin sökning, kommer mobiltelefonen att visa enhetens namn 
(M2013BT).

3. Välj MS2013BT. BT AUDIO ikonen kommer att visas i displayen.
4. Slå in password (0000) om så efterfrågas.  

Svara på inkommande samtal
När ett inkommande samtal besvara med den anslutna telefonen, kommer BT AUDIO att pausa. När 
samtalet avsluts kommer uppspelningen automatiskt att återupptas på vissa telefoner medan andra måste 
startas igen med ”PLAY”.
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